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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 29. november 2018 

Indkaldte: Bestyrelsen 

Afbud fra: Kaja og Christina  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi Orientering fra Anne Louise om den økonomiske situation.  
Økonomien er stram.  
 

 AL 

3.  Personale Vi har modtaget flere ansøgninger til stillingen i stalden. Vi er nu 
klar til at begynde de første samtaler. 
 

Pia/Randi 

4.  Opstaldere Vi har været nødsaget til at opsige samarbejdet med 3 opstaldere.  
Vi har allerede fået henvendelser fra nye mulige opstaldere. 
Bestyrelsen ser positivt på den nye situation og ser fremad.  
 

Alle 

5.  Undervisning Vi har 2 mulige kandidater. En til spring og en til dressur. 
Vi vil afholde en prøvedag til specialpris, hvor det vil være muligt 
at komme og prøve en undervisningstime. 
Spring d. 16/12 
Dressur d. 28/12 
Nærmere info herom senere 
 

AL 

6.  Folde Vi skal have samlet hestene på de folde tættest på staldene af 
hensyn til personalet. 
Vi skal ikke bruge sommerfoldene i vinterperioden, men kun de 
folde som egner sig i vinterperioden. 
 

Kaja 

7.  Nytårskur Der vil blive afholdt nytårskur for alle medlemmer d. 12/1. Det vil 
være hyggeligt samvær med andre medlemmer over 16 år. 
Lokale afhænger af, hvor mange personer som tilmelder sig.  
Der vil blive bestilt mad udefra og prisen er ca. 150,- 
Nærmere info følger og seneste tilmelding er d. 16/12. 
Det er ikke et arrangement bestyrelsen står for, men af frivillige 
kræfter.  
 

 

8.  Priser Vores priser for elevskole samt opstaldning skal regnes igennem. 
Vi skal have set på om udgifter og indtægter stemmer overens 
eller om der skal foretages justeringer 
 

AL/ Pia/ 
Randi 
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9.  Frivilligt arbejde Det er blevet kutyme, at frivilligt arbejde skal aflønnes i en eller 
anden form. Dette vil bestyrelsen gerne til livs. Uden frivillige 
kræfter kan klubben ikke løbe rundt.  
I starten af det nye år, vil der blive afholdt medlemsmøde, hvor 
emnet diskuteres. 
 

Alle 

10.  Ny mødedato Den 11. december hos Anne-Louise  

 


